
 

  

                                                                                                   Mažeikių Pavasario progimnazijos 

                                                                                                    Vidaus kontrolės įgyvendinimo  

                                                                                                   tvarkos aprašo Priedas Nr. 1  

                   

   

MAŽEIKIŲ PAVASARIO PROGIMNAZIJOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANČIŲ 

TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS  

   

Įstaigos vidaus teisės aktai:  

1. Įstaigos nuostatai.  

2. Darbo tvarkos taisyklės.  

3. Darbo apmokėjimo sistema.  

4. Metinis veiklos planas.  

5. Strateginis veiklos planas.  

6. Bendruomenės etikos kodeksas (Darbo tvarkos taisyklės).  

7. Korupcijos prevencijos programa.  

8. Darbuotojų vertinimo veiklos aprašas.  

9. Darbuotojų veiklos vertinimo išvados.  

10. Darbuotojų pareigybių aprašymai.  

11. Pareigybių sąrašai.  

12. Įstaigos struktūra.  

13. Mokyklos darbuotojų skatinimo veiklos aprašas (Darbo tvarkos taisyklės).  

14. Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijos.  

15. Mokytojų ir pagalbos specialistų atestacijos programa.  

16. Asmens duomenų saugojimo politika (Darbo tvarkos taisyklės).  

17. Asmens duomenų tvarkymo Pavasario progimnazijoje taisyklės.  

18. Darbo nuotoliniu būdu taisyklės.  

19. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.  

20. Bendruomenės informavimo ir komunikavimo tvarkos aprašas.  

21. Mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų 

stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka.  

22. Asmenų priėmimo į Mažeikių Pavasario progimnazija tvarkos aprašas.  

23. Progimnazijos pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo dienynų sudarymo elektroninio 

dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas.  

24. TAMO dienynas. 

25. Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Mažeikių Pavasario progimnazijoje  

politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas. 

26. Įstaigos vadovo įsakymai.  

27. Kiti dokumentai  skelbiami Įstaigos interneto svetainėje adresu:  

     http://www.pavasariomokykla.lt.  

  

ES ir nacionaliniai teisės aktai:  

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.  

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.  

3. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.  
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4. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

įstatymas.  

5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų 

ir įstaigų įstatymas.  

6. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.  

7. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.  

8. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.  

9. Vyriausybės 2018-05-23 nutarimas Nr. 488 „Dėl Centralizuoto viešojo sektoriaus 

subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

10. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.  

11. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas.  

12. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas.  

13. Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas.  

14. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas.  

15. Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas.  

16. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas.  

17. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.  

18. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.  

19. Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas.  

20. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas.  

21. Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas.  

22. Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas.  

23. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas „Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų 

strategijos patvirtinimo“.  

24. 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745 „Dėl Lietuvos higienos normos 21:2017 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ 

patvirtinimo“ įsakymas.  

25. Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 

dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas).  

26. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.  

27. Kiti Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, Ministerijų bei jiems pavaldžių ir  

Mažeikių savivaldybės institucijų, su biudžetinėmis įstaigų veiklą, taip pat ugdymo 

organizavimu susiję teisės aktai (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActSearch).  
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